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Perspektiv på läs- och skrivlärande, 7,5 högskolepoäng 
Learning to read and write - perspectives, 7,5  higher education credits 

 
Forskarnivå 
 
Allmänt 
Kursen vänder sig till doktorander inom de samhällsvetenskapliga, beteendevetenskapliga 
och humanistiska områdena som vill fördjupa sina kunskaper om olika perspektiv på läs- 
och skrivlärande. 
 
Lärandemål 
Kunskap och förståelseKunskap och förståelseKunskap och förståelseKunskap och förståelse    
Inom kursen skall studenterna utveckla bred och systematisk kunskap om olika veten-
skapliga perspektiv på läs- och skrivlärande samt fördjupa sin kunskap inom delar av om-
rådet.  
 
Färdighet och förmågaFärdighet och förmågaFärdighet och förmågaFärdighet och förmåga    
De studerande skall 

• utveckla förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk 
granskning av olika perspektiv på läs- och skrivlärande 

• utveckla  förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig nog-
grannhet identifiera, formulera och analysera viktiga  frågeställningar gällande 
perspektiv på läs- och skrivlärande 

• utveckla förmåga till att analysera behovet av ytterligare kunskap inom området 
• förmåga att sätta olika perspektiv och kunna sätta in dem i relevanta vetenskapli-

ga sammanhang 
 

Värderingsförmåga och förhållningssättVärderingsförmåga och förhållningssättVärderingsförmåga och förhållningssättVärderingsförmåga och förhållningssätt    
De studerande skall inom ramen för det studerade området utveckla fördjupad insikt om 
vetenskapens möjligheter och begränsning, dess roll i samhället och människors ansvar 
för hur den används.   
  
Innehåll 

• Begreppet Literacy 
• IKT - literacy 
• Läs- och skrivlärande i ett kognitivt perspektiv 
• Likheter och skillnader i synen på läs- och skrivlärande mellan ett literacy och ett 

kognitivt perspektiv 
• Tal och skrift  
• Läs- och skrivlärande och vetenskaplig evidens 
• Problem med läs- och skrivlärande - olika perspektiv  
• Examination  

    



 
Förkunskapskrav 
För att vara behörig till kursen krävs antagning till forskarutbildning. Undantag kan gö-
ras för personer anställda vid Högskolan för  lärande och kommunikation. 
 
Undervisning 
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Kursen har fem heldags un-
dervisningstillfällen. Kursupplägget förutsätter ett aktivt deltagande både vid lektionstill-
fällena och under kurstiden. 
  
Examination och betyg 
Examinationen är individuell och sker genom att genomföra en avslutande skrivuppgift. 
Som betyg används godkänd eller underkänd. 
 
Kursvärdering 
I anslutning till kursens avslutning erbjuds kursdeltagarna att skriftligen avge sina syn-
punkter på kursens innehåll, litteratur, undervisning, examination, egna insatser etc. med 
möjlighet att föreslå förändringar. 
 
Kurslitteratur 
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264 sidor 
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(25 sidor) 
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the Social Model of Disability. Dyslexia, 15, s. 347-362 (16 sidor)  
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Ca 200 sidor är valbara 
 
Övrigt  
För närmare beskrivning av schema etc. hänvisas till separat bilaga. 

 


